
الفاعـل هـم املنـافقون ؛ ألن  (( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونـون سـواء ... )) (( ودوا ))تتمة تفسري اآليـة: 

لـو هنـا مصـدرية أي ودوا كفـركم ؛ فهـي مبنزلـة أن أي ودوا أن  (( لو تكفـرون كمـا كفـروا ))السياق فيهم ؛ وقوله: 

تكفروا كما كفروا ؛ و" لو " مـر علينـا عـدة مـرات أـا تـأيت ملعـان متعـددة األخ يبـني لنـا ؟ تـأيت مصـدرية كمـا هنـا ، 

ب " وتــأيت للتمــين ، وتــأيت شــرطية تكــون حــرف امتنــاع المتنــاع ؛ وإذا أردت أن تعــرف معــاين احلــروف فعليــك بكتــا

املغــين " البــن هشــام رمحــه اهللا ، فإنــه يــأيت بكلمــة ويبــني معانيهــا وقــد اختصــرنا املهــم منــه يف كراســة ليســت بكثــرية 

أي ككفـرهم ؛ وعلـى هـذا  (( ودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا ))وأظن وزعناها عليكم ؟ ما وزعت ؟ يقول عزوجل: 

دوا لــو تكفــرون ككفــرهم ؛ ومــا معــىن كفــر املنــافقني ؟  فمـا هنــا مصــدرية وال يصــح أن تكــون موصــولة ؛ ألن املــراد: و 

فهـو   (( إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قـالوا إنـا معكـم ))كفر املنافقني كفر غريـب ، 

كفــر مســتور ظــاهره فيــه الرمحــة وباطنــه مــن قبلــه العــذاب ، هــم يــودون أن كــل النــاس يفعلــون هكــذا مــع النــيب عليــه 

(( حتـى إذا اسـتيأس الرسـل وظنـوا أنهـم ة والسالم فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: الصال

ما معىن أم قد كذبوا ؟ أي أن قومه قد كذبوه يف دعوة اإلميان بـه يعـين أن قومـه قـالوا  قد كذبوا جاءهم نصرنا ))

(( وظنــوا أنهــم قــد  وفيـه قــراءة سـبعية نهــم قـد كــذبوا )) (( وظنــوا أأـم مؤمنــون وهـم مل يؤمنــوا ، هـذا معــىن قولـه: 

هنا الفاء عاطفة وليست جوابـا للـو  (( فتكونون سواء ))أي أيقنوا أم مكذبون جاءهم نصرنا ؛ قال:  كذبوا ))

أي فتكونـون معهـم سـواء ال فضـل لكـم علـيهم ، وهـذا يف مقتضـى  (( فتكونـون سـواء ))ألن لو ليسـت شـرطيا ، 

ن أنــه يــود إذا ســلك مســلكا أن يســلك النــاس معــه ، كــل إنســان ال صــاحب اخلــري وال صــاحب الشــر طبيعــة اإلنســا

يود أنه إذا سـلك مسـلكا أن يسـلك النـاس ، هـؤالء ودوا أن املـؤمنني يكفـرون كمـا كفـروا فتكونـون سـواء ؛ قـال اهللا 

يل اهللا )) (( فــال تتخــذوا (( فــال تتخــذوا مــنهم أوليــاء حتــى يهــاجروا فــي ســبتعــاىل حمــذرا عــنهم وعــن مــواالم 

كمــا قــال   يوالــونكم أو توالــوم ؟ أو املعنيــني ؟ املعنيــني ، يعــين ال تتخــذوا مــنهم أوليــاء ألــم أعــداءمــنهم أوليــاء )) 

وكـذلك ال تتخـذوا مـنهم أوليـاء توالــوم  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء ))اهللا تعـاىل: 

حىت هنـا غايـة أو علـة ؟ غايـة يعـين اسـتمروا يف  (( حتى يهاجروا في سيبل اهللا ))الكفار كفر ؛  أنتم ؛ ألن مواالة

: (( هـم الـذين عداوم حىت يهاجروا يف سبيل اهللا ، واعلم أن " حىت " تكون غاية وتكون علـة ، ففـي قولـه تعـاىل

(( لــن نبــرح منهــا علــة ؛ ويف قولــه: هــذه علــة يتعـني  يقولـون ال تنفقــوا علــى مــن عنــد رســول اهللا حتــى ينفضــوا ))

  هذه غاية . عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))

  



 حتـى أوليـاء مـنهم تتخـذوا فـال سـواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو (( ودواأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 نصــيرا إال وال وليـا مــنهم تتخـذوا وال وجـدتموهم حيــث واقتلـوهم فخــذوهم تولـوا فـإن اهللا ســبيل فـي يهـاجروا

 ولـو قـومهم يقـاتلوا أو يقـاتلوكم أن صـدورهم حصـرت جآؤوكم أو ميثاق وبينهم بينكم قوم إلى يصلون الذين

 لكـــم اهللا جعــل فمــا الســـلم إلــيكم وألقــوا يقــاتلوكم فلـــم اعتزلــوكم فــإن فلقـــاتلوكم علــيكم لســلطهم اهللا شــاء

  )) . سبيال عليهم

أعــوذ بــاهللا مــن  . لكــم فــي المنــافقين فئتــين واهللا أركســهم بمــا كســبوا ... ))(( فمــا مناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

   (( فما لكم في المنافقين فئتين ))الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  من املنافق ؟  الشيخ :

  الذي يظهر اخلري ويبطن الشر ؛  الطالب :

  ومنه ؟  الشيخ :

  اإلميان .الذي يبطن الكفر ويظهر  الطالب :

  ومن املراد باملنافقني يف اآلية ؟  الشيخ :

  الذين رجعوا من أحد . الطالب :

  ما إعراا ؟ مفعول به ؟ ما تقدم فعل وال ؟  (( فئتين ))قوله:  الشيخ :

  خرب لكان أو لصار احملذوفة أي صرمت فئتني ؛  الطالب :

  فيه وجه آخر ؟  الشيخ :

  نعم حال ؛  الطالب :

  ل من أين ؟ حا الشيخ :

  فما لكم ،  الطالب :

  نعم يصلح هذا لكن األول أظهر ألا يتحدث عن أمر واضح . الشيخ :

  ما معىن أركسهم ؟  (( أركسهم بما كسبوا ))قوله:  الشيخ :

  ردهم وأرجعهم ؛  الطالب :

  لكن ردا حممودا أو ؟  الشيخ :

  . على وجه اإلركاس وأصل الركس هو الشيء النجس الطالب :



(( مـن أضـل اهللا ومـا معـىن قولـه: ؟  (( أتريدون أن تهدوا مـن أضـل اهللا ))ما املراد باالستفهام يف قوله:  الشيخ :

  ؟  (( تهدوا ))ومعىن ؟  ))

  هداية التوفيق . الطالب :

  إىل ؟  (( فلن تجد له سبيال ))قوله:  الشيخ :

  إىل اهلداية . لن تجد له سبيال ))(( أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا ومن يضلل اهللا ف الطالب :

 (( ودوا )) هذا مبتـداء الـدرس الليلـة ؟  (( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ... ))تتمة تفسري اآلية: 

لـو هـذه مصـدرية مبعـىن أن يعـين ودوا  (( لـو تكفـرون كمـا كفـروا ))الود خالص احملبة واملعىن أـم يـودون بكـل ... 

الكـــاف هنـــا للتشـــبيه ؛ و" مـــا " حيتمـــل أن تكـــون مصـــدرية أي ككفـــرهم ؛  (( كمـــا كفـــروا ))ه: أن تكفـــروا ، وقولـــ

وحيتمــل أن تكــون موصــولة أي كالــذي كفــروه أي كــالكفر الــذي كفــروه ، واملعــىن واحــد ال خيتلــف لكــن مــن حيــث 

فــال تتخــذوا مــنهم (( أي تكونــون ســواء ، يف الكفــر أو يف اإلميــان ؟ يف الكفــر  (( فتكونــون ســواء ))اإلعــراب ؛ 

أي ال تتخـذوا أوليـاء توالـوم أو يوالـونكم ؟ أمـا كـونكم ال توالـوم فظـاهر  أولياء حتى يهاجروا فـي سـبيل اهللا ))

ألــم مل يتمــوا مــا عليــه مــن املهــاجر ؛ وأمــا كونــه ال تتخــذوهم أوليــاء تطمعــون يف أن يكونــوا أوليــاء لكــم فــألن مــن  

اختلـف يف املـراد  (( حتـى يهـاجروا فـي سـبيل اهللا ))نـك أو ينصـرك ؛ وقولـه: كان على غري دينك ال ميكن أن يعي

بــاهلجرة هنــا فقيــل: املــراد حــىت يهــاجروا مــن بــالد الكفــر إىل بــالد اإلســالم ، فــإن كــانوا يف باديــة وجــب علــيهم أن 

اهللا عليــه وآلــه وســلم يهــاجروا إىل املدينــة وإن كــانوا يف مكــة فكــذلك ؛ وقيــل: املــراد بــاهلجرة اخلــروج مــع النــيب صــلى 

أي يف  (( فـي سـبيل اهللا ))؛ وقولـه: للجهاد ؛ ألن من خرج يف اجلهاد فقد هاجر أي ترك بلـده إىل ميـدان املعركـة 

الطريــق املوصــلة إليــه وهــي دينــه ؛ واعلــم أن اهللا ســبحانه وتعــاىل أضــاف الســبيل إليــه يف عــدة آيــات مثــل هــذه اآليــة 

؛ ومســي ســبيل اهللا ألن اهللا  أي طريقــه (( فــاغفر للــذين تــابوا واتبعــوا ســبيله ))وأشــباهها كثــري ، ومثــل قولــه تعــاىل: 

يل يوصل إىل اهللا ، فالواضع لـه هـو اهللا وهـو يوصـل إىل اهللا عزوجـل تعاىل هو الذي وضعه لعباده وهو أي هذا السب

وإضـــافته إىل املـــؤمنني باعتبـــار أـــم  (( ويتبـــع غيـــر ســـبيل المـــؤمنين ))؛ وقـــد ... اهللا تعـــاىل إىل املـــؤمنني يف قولـــه: 

ني ؛ األول أن اهللا هــو ســالكوه فصــار يف إضــافة الســبيل إمــا إىل اهللا وإمــا إىل املــؤمنني ؛ فأمــا إضــافته إىل اهللا فلــوجه

ـــار أـــم  ـــه مرســـل إىل اهللا عزوجـــل ؛ وأمـــا إضـــافته إىل املـــؤمنني فباعتب ـــاين أن ـــه ، والث ـــاده يســـريون إلي الـــذي وضـــعه لعب

(( صــراط اهللا الــذي لــه مــا فــي ســالكون ؛ ومثــل ذلــك أيضــا يقــال يف الصــراط فــإن اهللا أضــافه إىل نفســه يف قولــه: 

: وأضـافه أيضـا إىل الـذين أنعـم اهللا علـيهم يف قولـه ذا صراطي مستقيما ))السموات وما في األرض )) (( وأن ه

أي تولــوا عــن  (( فــإن تولــوا )) ويقــال يف توجيهــه مــا قيــل يف توجيــه الســبيل . صــراط الــذين أنعمــت علــيهم ))(( 



ألخـــذ فا (( واقتلـــوهم ))إذا وجـــدمتوهم خـــذوهم أســـرى بـــدليل قولـــه:  يعـــين (( فخـــذوهم ))اهلجـــرة يف ســـبيل اهللا 

أي يف أي مكــان وجــدمتوهم ســواء وجــدمتوهم يف الــرب أو  (( حيــث وجــدتموهم ))والقتــل إســحاب الــروح ،  أســرى

(( وال تتخــذوا مــنهم وليــا وال يف بالدهــم أو يف غــري ذلــك مــاداموا مل يهــاجروا يف ســيبل اهللا وتولــوا عــن ســبيل اهللا 

وإما من باب التوكيـد ؛ وإمـا لألمـرين مجيعـا ؛ ألن  يرا ))(( وال نصهذا كرره مرة أخرى إما متهيدا لقوله:  نصيرا ))

(( وال نصــيرا لكــن هنـا زاد قــال:  (( فــال تتخــذوا مـنهم أوليــاء ))هــو كقولـه:  (( وال تتخــذوا مـنهم وليــا ))قولـه: 

الك والفرق بني الويل والنصري أن النصـري مـن يـدافع عنـه مـن يعتـدي عليـه فهـو ينصـره ؛ وأمـا الـويل فهـو الـذي يتـو  ))

 . (( ودوا لو تكفرون كما كفـروا فتكونـون سـواء ... ))فوائد اآلية:  بالعناية بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك .

 (( ودوا لو تكفـرون كمـا كفـروا ))من فوائدها: أن الكفار يودون بكل حمبة أن يكفر املؤمنون كما كفروا ؛ لقوله: 

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أنــه إذا كــان هــذا ودهــم فســوف يســعون إليــه بكــل وســيلة ، بكــل وســيلة ســواء كانــت  .

الوســـيلة يف تـــدمري االقتصـــاد أو بالســـالح أو بنشـــر األخــــالق الرذيلـــة الســـافلة ؛ ألن األخـــالق الرذيلـــة الســــافلة إذا 

يــودون أن نكفــر كمــا كفــروا فالبــد أن يســعوا لــذلك انتشــرت يف األمــة فعليهــا الــوداع ؛ املهــم أننــا مادمنــا نعلــم أــم 

بكـــل طريـــق ، بالتهديـــد تـــارة وبـــالتغري تـــارة وبتـــزيني الباطـــل تـــارة ، وكمـــا نشـــاهد اآلن أن دول الكفـــر تلعـــب لعبـــا ال 

ومن فوائدها: أن بين آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم بـبعض ؛  .يستهان به يف دول املسلمني 

والشـك أنـه إذا اشـرتك أحـد فيمـا أصـابك فإنـه تشـجيع لـك ؛ وهلـذا  (( كما كفروا فتكونـون سـواء )) لقوله تعاىل:

بينمـــا يف الـــدنيا إذا شــــارك  (( ولـــن ينفعـــك اليـــوم إذ ظلمـــتم أنكـــم فـــي العـــذاب مشـــتركون ))قـــال اهللا تعـــاىل: 

  املشرتكون يف العذاب هان عليهم ، وتقول خنساء يف رثاء أخيها سخر:

  ولي     على أخوانهم لقتلت نفسي ـولو ال كثرة الباكين ح                          

  أسلي النفس عنهم بالتأسي    وما يبكون مثل أخي ولكن                            

 ومـــن فوائـــدها: فاحلاصـــل أن االشـــرتاك يف العقوبـــة خيففهـــا ؛ هنـــا االشـــرتاك يف الكفـــر يهـــون الكفـــر علـــى أصـــحابه .

ومـن فوائـدها:  . (( ودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا فيكونـون سـواء ))اعتزاز الكفار مبـن يـدخل يف ديـنهم ؛ لقولـه: 

(( فال تتخـذوا مـنهم أوليـاء حتـى يهـاجروا فـي حترمي اختاذ األولياء من الكفار حىت يهاجروا يف سبيل اهللا ؛ لقوله: 

ل اهللا فـإن هـذا دليـل علـى عـدم صـدقه يف إميانـه ؛ ألنـه مـىت ومن فوائـدها: أن مـن مل يهـاجر يف سـبي . سبيل اهللا ))

ومـن فوائـدها: اإلشـارة  صدق اإلنسان يف إميانه فسوف يـدع الغـايل والـرخيص مـن أجـل احلفـاظ علـى هـذا اإلميـان .

ومـن فوائـدها: أن مـن تـوىل عـن اهلجـرة يف سـبيل  . (( في سـبيل اهللا ))إىل اإلخالص ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

وذلـك (( فإن تولوا فخـذوهم واقتلـوهم حيـث وجـدتموهم )) اهللا فإنه ليس وليا لنا وجيب علينا مقاتلته ؛ لقوله: 



ومــن فوائـدها: تأكيــد النهــي  ألـم ال إميــان هلـم وال عهــد هلـم لكــوم تولـوا عــن ديـن اهللا ومل يهــاجروا يف سـبيل اهللا .

فـإن قـال قائـل: كيـف جنمـع بـني  . (( وال تتخـذوا مـنهم وليـا وال نصـيرا ))اذ األولياء من الكفـار ؛ لقولـه: عن اخت

هـــذه اآليـــة وبـــني حمالفـــة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم خلزاعـــة بعـــد صـــلح احلديبيـــة ؟ فـــاجلواب: أن املـــراد باختـــاذ 

بوه ســواء كــانوا مســلما أو كـافرا ؛ وأمــا جمــرد أن يتخــذ األوليـاء أن ينصــرهم اإلنســان ويناصـرهم علــى مــن قــاتلوه وحـار 

معهــم حلفــا يتقــوى ــم ويــدفع ــم شــرورا كثــرية فهــذا ال بــأس بــه عنــد احلاجــة إليــه ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

 هـذا (( إال الذين يصلون إلى قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق ))مث قال اهللا تعاىل:  وسلم أقر ذلك يف صلح احلديبية .

قــال:  (( فخـذوهم واقتلـوهم حيــث وجـدتموهم وال تتخـذوا مــنهم وليـا وال نصـيرا ))اسـتثىن ممـا سـبق مـن قولــه: 

قومــــا وصـــلوا إىل قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم ميثــــاق يعـــين إال (( إال الـــذين يصـــلون إلـــى قـــوم بيــــنكم وبيـــنهم ميثـــاق )) 

(( أو جـاءوكم ... )) ؛ ؛ وهلـذا قـال: واستجاروا م وعقدوا معهم األحالف ، فهؤالء ليس هلم حكم ما سبقهم 

وامليثاق هو العهد املؤكد مأخوذ من الوثاق الـذي هـو ربـاط  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ))

يعـــين أو الـــذين جـــاءوكم يعـــين مل  (( يصـــلون ))هـــذه معطوفـــة علـــى  (( أو جـــاءوكم ))الـــذي يـــربط بـــه الشـــيء ؛ 

(( حصـرت صـدورهم أن يقـاتلوكم أو يقـاتلوا قـومهم نهم ميثـاق ولكـنهم جـاءوا إلـيكم يلتجئوا إىل قوم بيـنكم وبيـ

قيـل: إـا يف موضـع نصـب علـى  (( حصـرت ))حصرت مبعىن ضاقت ومل تتسـع إىل القتـال ؛ واجلملـة يف قولـه:  ))

ا هـــــؤالء اآلن جـــــاءو  (( أو يقـــــاتلوا قـــــومهم ))احلـــــال وعلـــــى تقـــــدير قـــــد أي قـــــد حصـــــرت صـــــدورهم أن يقـــــاتلوكم 

(( أن يقـاتلوكم للمسلمني لئال يقـاتلوا املسـلمني مـع قـومهم ولكـنهم ال يقـاتلون قـومهم مـع املسـلمني ؛ وهلـذا قـال: 

(( ولــو شــاء اهللا لســلطهم يعــين مــع قــومهم ، هــؤالء قــوم مســاملون ؛  (( أو يقــاتلوا قــومهم ))أ ي مــع قــومهم  ))

 لسـلطهم علـيكم فلقـاتلوكم ، انتبــه ! لـو هـذه شــرطية يعـين هــؤالء الـذين جـاءوكم لـو شــاء اهللا علـيكم فلقـاتلوكم ))

هـذه معطوفـة علـى  : (( فلقـاتلوكم ))وقولـه (( لسلطهم ))وجوابه  (( شاء ))أو مصدرية ؟ شرطية ، فعل الشرط 

جــواب لــو بإعــادة الــالم الرابطــة ؛ وهلــذا لــو فرضــت وقيــل: لســلطهم علــيكم فقــاتلوكم ، الســتقام الكــالم ؛ إذا فهــي 

أي جلعل هلم سلطانا علـيكم ؛ وهـل شـاء اهللا ؟ ال ؛  (( لسلطهم عليكم ))؛ وقوله:  للتأكيد وىل أعيدتاألالالم 

(( فإذا اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم سـبيال ألم مل يقاتلوا املسـلمني 

اعتزلــوكم فلــم يكونــوا معكــم ومل  إلــيكم الســلم ))(( فلــم يقــاتلوكم وألقــوا فســرها بقولــه:  )) (( فــإن اعتزلــوكم ))

ألــــم قــــوم مســــاملون مل  (( فمــــا جعــــل اهللا علــــيكم ســــبيال ))أي الســــالم  (( وألقــــوا إلــــيكم الســــلم ))يقــــاتلوكم 

هـــذه  (( فمـــا جعـــل ))وقولـــه:  (( فمـــا جعـــل اهللا علـــيكم ســـبيال ))يقـــاتلوكم ومل يقـــاتلوا قـــومهم فهـــؤالء مســـاملون 

(( إال فوائــد اآليــة:  أي طريقــا يبــيح لكــم قتــاهلم . (( ســبيال ))ومعــىن  (( فــإن اعتزلــوكم ))جــواب الشــرط لقولــه: 



يف هــذه اآليـة الكرميــة مــن الفوائـد: اســتثناء هــؤالء الصــنف  . الـذين يصــلون إلــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ... ))

؛ و الطائفــة نهم ميثــاق ودخلــوا فــيهم مــن النــاس ممــن أمرنــا بقتــاهلم ؛ وهــم طائفتــان: طائفــة وصــلوا إىل قــوم بيننــا وبيــ

ومـن فوائـدها: متـام وفـاء  الثانية قدموا وجاءوا إلينا فلـم يقاتلونـا مـع قـومهم ومل يقـاتلوا قـومهم معنـا ، فهـم مسـاملون .

(( إال اإلســالم بالعهــد حيــث محــا العهــد مــن باشــر عقــد العهــد معنــا ومــن جلــأ إلينــا ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

(( حصـرت ومـن فوائـدها: أن مـن سـاملنا سـاملناه ؛ لقولـه:  . لـى قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق ... ))الذين يصلون إ

وقــد ســبق لنــا يف اجلهــاد مــىت تكــون اهلدنــة وهــل يصــح أن تزيــد علــى  صــدورهم أن يقــاتلوكم أو يقــاتلوا قــومهم ))

ومـــن  قوينـــا أن ننبـــذ إلينـــا .عشـــر ســـنوات ؟ وبينـــا أن الصـــحيح أنـــه تصـــح هدنـــة طلقـــة املبنيـــة علـــى ضـــعفنا ولنـــا إذا 

ومــن فوائــدها: أن  . (( ولــو شــاء اهللا لســلطهم علــيكم ))فوائــدها: إثبــات مشــيئة اهللا ســبحانه  وتعــاىل ؛ لقولــه: 

فيســتفاد منهـا الــرد علــى طائفــة مبتدعــة زائغــة  (( ولــو شــاء اهللا لســلطهم ))أفعـال العبــاد واقعــة مبشــيئة اهللا ؛ لقولــه: 

(( ولـو شـاء اهللا لسـلطهم وهم القدرية الـذين يقولـون إن فعـل اإلنسـان مسـتقل بـه ال عالقـة هللا بـه ، ودليـل ذلـك: 

حيـث نصـب القتـال إىل اإلنسـان وهـم ال ينصـبون  الـرد علـى اجلربيـة (( فلقاتلوكم ))ومن فوائد قوله:  .عليكم )) 

نسان إال على سبيل ااز ؛ فمثال يكون الرجل صلى هـو صـلى علـى سـبيل اـاز وإال يف احلقيقـة أنـه الفعل إىل اإل

ومن فوائدها: أنه إذا اعتزلنا مـن وصـل إلينـا بأمـان فلـم يقـاتلوا وألقـى السـلم وجـب الكـف عنـه  أجرب على الصالة .

ومـن فوائــد  . عـل اهللا لكـم علــيهم سـبيال ))السـلم فمــا جإلـيكم (( فـإن اعتزلـوكم فلــم يقـاتلوكم ألقــوا ؛ لقولـه: 

اآليــة الكرميــة احلاصــل بــاملفهوم: أــم لــو أخــذوا مــن امليثــاق ولكــنهم خــانوا فقــاتلوا فــإن العهــد ينــتقض ، ينــتقض وال 

(( فـإن اعتزلـوكم فلـم يقـاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا يكـون بيننـا وبيـنهم ميثـاق ؛ يؤخـذ مـن قولـه: 

(( فمــا جعــل اهللا لكــم ومــن فوائــدها: أن مــن ألقــى الســالح وجــب الكــف عنــه ؛ لقولــه:  بيال )) .لكــم علــيهم ســ

ـــه ال عـــربة بإلقائـــه ؛ ألن العـــدو قـــد يلقـــي  علـــيهم ســـبيال )) ـــة وخـــداع فإن لكـــن إن خيـــف أن إلقائـــه الســـالح خيان

فـإن قـال قائـل: ألـيس مـا وقـع  السالح غدرا وخيانة وقد ينهـزم أيضـا أمـام جيوشـنا غـدرا وخيانـة ، فالواجـب التنبـه .

مــن أســامة بــن زيــد يف قتــل املشــرك بعــد أن قــال ال إلــه إال اهللا ، فأنبــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ووخبــه وقــال 

قلنــا: البــد مــن قرينــة قويــة تــدل  أقتلتــه بعــد أن قــال ال إلــه إال اهللا ؟ مــع أن الــذي يظهــر أنــه قاهلــا تعــوذا مــن القتــل ؟ 

ه الغـــدر واخليانـــة ، وأن جمـــرد الظـــن فـــال يكفـــي ؛ ألنـــا األصـــل العصـــمة بالعهـــد فيبـــىن علـــى هـــذا علـــى أنـــه خيشـــى منـــ

(( فمـا جعــل ومـن فوائــدها: أن الشـرع منعـا ودفعــا وإذنـا كلـه هللا عزوجـل ؛ لقولــه:  األصـل حـىت يوجـد مــا يعارضـه .

شــاء مــن حــل وحرمــة وإجيــاب وهــذا يــدل علــى أن األمــر بيــد اهللا ، هــو الــذي حيكــم مــا  اهللا لكــم علــيهم ســبيال ))

  وغري ذلك .



 الفتنـة إلـى ردوا مـا كـل قـومهم ويـأمنوا يأمنوكم أن يريدون آخرين ((ستجدونأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

و  ثقفتمــوهم حيــث واقتلــوهم فخــذوهم أيــديهم ويكفــوا الســلم إلــيكم ويلقــوا يعتزلــوكم لــم فــإن فيهــا أركســوا

 خطئــا مؤمنــا قتــل ومــن خطئــا إال مؤمنــا يقتــل أن لمــؤمن كــان مبينــا  ومــا ســلطانا علــيهم لكــم جعلنــا أولــئكم

 رقبـة فتحريـر مؤمن وهو لكم عدو قوم من كان فإن يصدقوا أن إال أهله إلى مسلمة ودية مؤمنة رقبة فتحرير

 فصـيام يجـد لـم فمـن مؤمنـة رقبـة وتحريـر أهلـه إلـى مسلمة فدية ميثاق وبينهم بينكم قوم من كان وإن مؤمنة

 فيهــا خالــدا جهــنم فجــزآؤه متعمــدا مؤمنــا يقتــل حكيمــا ومــن عليمــا اهللا وكــان اهللا مــن توبــة متتــابعين شــهرين

  عظيما )) . عذابا له وأعد ولعنه عليه اهللا وغضب

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان .(( إال الــذين يصــلون إلــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ... )) مناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

  الرجيم ؛

فمـا  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثـاق ... ))سبق الكالم على قول اهللا تبارك وتعـاىل:  الشيخ :

  معىن اآلية ؟

  الذين هاجروا من قومهم من املسلمني ومل يقاتلوا مع املسلمني ضد قومهم ؛  الطالب :

  ما معناها ؟ (( إال الذين يصلون ))أنا أقصد  توافقون ؟ نعم أخ ؟ الشيخ :

  هم الذين بينهم وبني املسلمني ميثاق ؛  الطالب :

  إىل الكفار الذين بينهم وبني املسلمني ميثاق . (( يصلون إلى قوم ))ويش معىن  الشيخ :

  الثاين الذين أيضا ال يقاتل ؟  الشيخ :

  لمني ؛ قوم من الكفار جاءوا إىل املسلمني فلم يقاتلوا قومهم ومل يقاتلوا املس الطالب :

  . (( أو جاؤوكم حصرت صدورهم أ، يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ))قوله:  نعم هذا الثاين . الشيخ :

(( فإن اعتزلـوكم فلـم يقـاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم سـبيال ما معىن قوله:  الطالب :

  ؟  تدعتني القدرية واجلربية؟ يف هذه اآلية رد على طائفتني مب ))

  .(( فلو فلقاتلوكم )) وعلى اجلربية بقوله تعاىل:  الشيخ :

وأختهـا سـوف  السـني هنـا للتنفـيس (( ستجدون آخـرين يريـدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ... ))تفسري اآلية: 

؛ للتســويف ؛ و الفــرق بينهمــا أن التســويف متــأخر والتنفــيس حاضــر ، وكلتامهــا تفيــدان التقريــر والثبــوت والتحقيــق 

فمثال إذا قلت: أنت جتد زيدا ، أنت ستجد زيدا ؛ أيهما أوكد ؟ الثاين أوكـد ؛ لكـن كلتامهـا تفيـد التوكيـد والثبـوت 

ــأمنوا هــؤالء قســم رابــع  (( ســتجدون آخــرين ))ولكــن ســوف للرتاخــي والســني للقــرب  (( يريــدون أن يــأمنوكم وي



إذا جــاءوكم قــالوا آمنــا فــأمنوا ، وإذا خلــوا إذا شــياطينهم قــالوا  (( يــأمنوكم ))وال ميكــن هــذا إال بالنفــاق  قــومكم ))

إنـــا معكـــم فـــأمنوا ؛ فهـــم يريـــدون أن يكونـــوا مـــوفني هلـــؤالء وهـــؤالء وال ميكـــن هـــذا ، ال ميكـــن أن ترضـــي أوليـــاء اهللا 

 هللا أو بـالعكس ، وأعداء اهللا يف آن واحد ؛ ألن أولياء اهللا وأعـداء اهللا كلهـم أعـداء ال ميكـن لعـدو اهللا أن يـوايل ويل

فهؤالء ليسوا إىل هؤالء وال إىل هـؤالء ألـم ليسـوا مـع املسـلمني ظـاهرا وباطنـا وال مـع الكفـار ظـاهرا وباطنـا ؛ أو ال 

(( كلمـــا ردوا إلـــى الفتنـــة ؟ ليســـوا مـــع املســـلمني ظـــاهرا وباطنـــا وال مـــع الكفـــار ظـــاهرا لكـــن يف البـــاطن هـــم معهـــم 

(( أركسـوا آهلم الفتنـة ـ والعيـاذ بـاهللا ـ والضـالل واملـراد بالفتنـة اخلـروج مـن اإلسـالم يعـين معنـاه إن مـ أركسوا فيهـا ))

يعين ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عـن اهلـدى ، وهكـذا كـل إنسـان يريـد الفتنـة فإنـه يـزداد شـرا وإيغـاال يف  فيها ))

يعـين إن  اقتلوهم حيـث ثقفتمـوهم ))(( فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم و الفتنة 

يعــين االستســالم أن املســاملة ؟  (( ويلقــوا إلــيكم الســلم ))ظهــرت عــداوم لكــم ومل يعتزلــوكم حــىت يتبينــوا ويظهــروا 

(( فخـــذوهم باإليـــذاء عـــنكم  )) مه(( ويكفـــوا أيـــديالظـــاهر املعنيـــني ، الظـــاهر املـــراد معنيـــان يلقـــوا إلـــيكم الســـلم 

واقتلــوهم إماتــة (( حيــث ثقفتمــوهم )) أي حيــث وجــدمتوهم كمــا  خــذوهم أســرى هم ))واقتلــوهم حيــث ثقفتمــو 

(( وأولــئكم جعلنــا لكــم علــيهم ســلطانا مبينــا أي إن جيــدوكم  (( إن يثقفــوكم يكونــوا لكــم أعــداء ))قـال تعــاىل: 

قريــب قــد يشــار اإلشــارة هنــا إشــارة بعيــد مــع قــرب الــذكر لبعــد منــزلتهم وســهول منــزلتهم ؛ ألن ال )) (( أولــئكم ))

(( وأولــئكم جعلنــا لكــم علــيهم إليــه باإلشــارة البعيــد إمــا لبعــده نــزوال أو لبعــده علــوا حســب مــا يقتضــيه الســياق 

أي حقــا بينــا وســلطة بقتــاهلم وأخــذهم حيــث مل يعتزلــوكم ويلقــوا إلــيكم الســلم ويكفــوا أيــديكم ؛  ســلطانا مبينــا ))

ــــة كلهــــا يف املنــــافقني وأشــــباه املنــــافقني ؛ ألــــا بــــدئت ــــم وانتهــــت ــــم فهــــي يف املنــــافقني وأشــــباههم ؛  هــــذه اآلي

وخالصتها يف املعىن اإلمجايل: أن الناس ينقسمون إىل أقسـام: مسـلمون ، ومعاهـدون ، وذميـون ، ومنـافقون ؛ وكـل 

(( ستجدون آخرين يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم فوائد اآليـة:  له حكم من هذه األقسام حكم يليق م .

آخــــرين يريــــدون أن  (( ســــتجدونيف اآليــــة الكرميــــة فوائــــد ؛ منهــــا: علــــم اهللا عزوجــــل بالغيــــب ؛ لقولــــه:  . ... ))

ـــأمنوا قـــومهم )) . (( يريـــدون أن ومـــن فوائـــدها: إثبـــات اإلرادة للعبـــد ؛ مـــن أيـــن تؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه:  يـــأمنوكم وي

ومــن فوائــدها: أنــه ال ميكــن اجلمــع بــني الواليــة والعــداوة أن يكــون اإلنســان وليــا ألوليــاء اهللا ووليــا  . يــأمنوكم ... ))

وهــذا قالــه يف مقــام الــذم ال يف  (( يريــدون أن يــأمنوكم ويــأمنوا قــومهم ))ألعــداء اهللا هــذا شــيء ال ميكــن ؛ لقولــه: 

ة يف شــخص معــني ؟ نعــم ميكــن ، إذا كــان هــذا فــإن قــال قائــل: هــل ميكــن اجلمــع بــني العــداوة والواليــ مقــام املــدح .

الشخص يأيت باإلميان والتقوى من جانب وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانـب آخـر صـار وليـا مـن جانـب 

وعــدوا مــن جانــب آخــر ، هــذا هــو الــذي عليــه أهــل الســنة واجلماعــة بــأن اإلميــان والكفــر قــد جيتمعــان لكــن لــيس 



لـــق ألن اإلميـــان املطلـــق والكفـــر املطلـــق ال ميكـــن أن جيتمعـــان ؛ لكـــن مطلـــق اإلميـــان اإلميـــان املطلـــق وال اإلميـــان املط

ومـن فوائـدها: التحـذير مـن الوقـوع يف الفـنت ، وأن اإلنسـان كلمـا وقـع يف الفتنـة  ومطلق الكفـر ميكـن أن جيتمعـان .

  أركس فيها .

 رقبـة فتحريـر خطئـا مؤمنـا قتـل ومـن اخطئـ إال مؤمنـا يقتل أن لمؤمن كان (( وماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 وإن مؤمنـة رقبـة فتحريـر مـؤمن وهـو لكـم عـدو قـوم مـن كان فإن يصدقوا أن إال أهله إلى مسلمة ودية مؤمنة

 شــهرين فصــيام يجــد فمــن لــم مؤمنــة رقبــة وتحريــر أهلــه إلــى مســلمة فديــة ميثــاق وبيــنهم بيــنكم قــوم مــن كــان

 اهللا وغضـب فيهـا خالـدا جهـنم فجـزآؤه متعمـدا مؤمنا يقتل حكيما ومن عليما اهللا وكان اهللا من توبة متتابعين

  )) . عظيما عذابا له وأعد ولعنه عليه

بقيــت  (( ومــا كــان لمــؤمن أن يقتــل مؤمنــا إال خطئــا ))أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

(( ســتجدون آخــرين يريــدون أن يــأمنوكم تتمــة فوائــد اآليــة:  ؟ (( ســتجدون آخــرين ))الفوائـد ؛ أي فوائــد ؟ مــن 

 . (( سـتجدون آخــرين ))علـم اهللا تعـاىل بالغيـب ؛ لقولـه:  أخـذنا أربعـة فوائـد ، األوىل ؟ . ويـأمنوا قـومهم ... ))

 يكونـوا ومنهـا: أن هـؤالء القـوم ملـا مل . (( يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ))ومنها: الرد على اجلربية ؛ لقولـه: 

صــادقني يف اإلميــان كلمــا ردوا إىل الفتنــة أركســوا فيهــا ؛ وهكــذا كــل إنســان لــيس صــادقا يف إميانــه فإنــه كلمــا رد إىل 

ومـن فوائـدها: أنـه جيـوز أن يقاتـل أمثـال هـؤالء أذا مل يعتزلـوا املسـلمني أي مل يكفـوا عـنهم  الفتنة ازداد شـرا وركسـا .

(( فخــــذوهم مــــن فوائــــدها: حســــن البالغــــة بالغــــة القــــرآن حيــــث قــــال هنــــا: و  يلقــــوا إلــــيهم الســــلم يعــــين الســــالم .

    (( حيث وجدتموهم )) .وهناك يف اآلية األوىل:  واقتلوهم حيث ثقفتموهم ))

 


